
ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง
1 นายอดุลย์   โบจรัส ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรารมย์
2 นายกิติเวช  โคตรวงศ์ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ
3 นายกิตติคม  วงศ์ชา นายแพทย์ช านาญการ
4 นางสาวกมลพรรณ อ้อมแก้ว นายแพทย์ปฏิบัติการ
5 นายณัฐชนน  วงศ์ชา นายแพทย์ปฏิบัติการ
6 นายอภิเชษฐ์  ทัดเทียม นายแพทย์ปฏิบัติการ
7 นายพงษ์เสก   สมสุข นายแพทย์ปฏิบัติการ
8 นายพงศ์วิชญ์  แก้วภมร นายแพทย์ปฏิบัติการ
9 นางสาวฟาติมา  แสงศรี นายแพทย์ปฏิบัติการ

10 นายพิชิต  ตรีไตรสิทธิ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ
11 นายจตุรภัทร  สมานพงษ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ
12 นายวิบูลลักษณ์  นามสาย นายแพทย์ปฏิบัติการ
13 นายศรัญ  นิติศิริ นายแพทย์ปฏิบัติการ
14 นางสาวณัฐวรา  อาสนทอง นายแพทย์ปฏิบัติการ
15 นางสาวล าใย   ศิริบูรณ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน
16 นางปรินรัตน์  จันดาพืช นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
17 นางปาริชาต  วงศ์ประสาร เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
18 นางกนกวรรณ  อรัญถิตย์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
19 นายเชาว์โกมล  เสาโกมุท นายช่างเทคนิคช านาญงาน
20 นางภัทรานิษฐ์  ยิ่งยง เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
21 นางสาววนิดา   สุภจันทร์ โภชนากรช านาญงาน
22 นายกฤตพล  สุรศักด์ิพิพัฒน์ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ
23 นางเบญจมาศ  สุรศักด์ิพิพัฒน์ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ
24 นางสลิลรัตน์  วัฒนวงษ์สิงห์ ทันตแพทย์ช านาญการ
25 นายณัฐพงษ์  เหลืองช่อสิริ ทันตแพทย์ช านาญการ
26 นางสาวอนงค์นาฏ  หุน่งาม ทันตแพทย์ช านาญการ
27 นางสาวฐิติการ์   พิเชฐไพศาล ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
28 นางสาวพัณณิตา  โชติค้ าวงศ์ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
29 นางสาวบุญทริกา  มโนนุกุล ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
30 นายสุนทร  อารีย์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน
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31 นายวัชรากร  ชราศรี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ(ทันตสาธารณสุข)
32 นายสมชาย  ชาลี เภสัชกรช านาญการพิเศษ
33 นางสาวศุภร  สองสีดา เภสัชกรช านาญการ
34 นางสาวสุขุมาล  กาฬเนตร เภสัชกรช านาญการ
35 นางสาวอุไร  ขุณีวรรณ เภสัชกรช านาญการ
36 นางสาวยุวธิดา  ศิริจันดา เภสัชกรช านาญการ
37 นางสาวพัทรียา  ภักดี เภสัชกรช านาญการ
38 นางสาวจุฑารัตน์  สมดี เภสัชกรปฏิบัติการ
39 นายขรรค์ชัย   วรรณุรักษ์ เภสัชกรปฏิบัติการ
40 นางสาวชญาฏุพัจน์  โพธิง์าม เภสัชกรปฏิบัติการ
41 นางปริยาภัทร  เพชรนาวี เจ้าพนักงานเภสัชกรรมช านาญงาน
42 นางสาวเมทินี  แก้ววิชัย เจ้าพนักงานเภสัชกรรมช านาญงาน
43 นายชาตรี   ทาบุญมา เจ้าพนักงานเภสัชกรรมช านาญงาน
44 นางพิลากร  พรมขันตี เจ้าพนักงานเภสัชกรรมช านาญงาน
45 นายพิทักษ์  กองตะคุ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมช านาญงาน
46 นางสาวเบญจพร  พวงปัญญา เจ้าพนักงานเภสัชกรรมช านาญงาน
47 นางสาวดวงกมล  จ าปาเรือง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติการ
48 นางสาวพรพรรณ   สุขอ้วน เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติการ
49 นายสายรุ้ง  สมาธิ นักรังสีการแพทย์ช านาญการ
50 นางสาวสุวรา  สีมาขันธ์ นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ
51 นางรัชฎาภรณ์  ชาภักดี นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ
52 นางสาวดุจฤทัย  รับงาม นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 
53 นางสาวสุประนอม  ท ามา นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
54 นางสาวนงลักษ์ เพ็ญจันทร์ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
55 นางมะลิวัลย์  ไชยสัตย์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ช านาญงาน
56 นางพัฑฒิดา  ศักดิวัตบวรทัต เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ช านาญงาน
57 นางสาวนภกุล  ศรีอุดมวุฒิ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ
58 นางสาวสุปราณี  พรมสิทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
59 นายฉัตรชัย  กีรติรวี เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน
60 นางนันทนา  บุญพอ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
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61 นางอัมพรพรรณ  เชาว์ศิริกุล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
62 นางอรุณี  เพชรสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
63 นางกาญจนา  จึงธีรพานิช พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
64 นางสาวสมรศรี  สามสี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
65 นางสาวจารุวรรณ  นาจ าปา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
66 นางนิภาภรณ์  เรือนแก้ว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
67 นางอุไร  ชินวงค์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
68 นางณัฐรดา  อนุสินธ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
69 นางเบญญาภา  ไชยดรุณ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
70 นางสุภาพ  สุขอ้วน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
71 นางเฉลิมศรี  แก้วเนตร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
72 นางวราภรณ์  บัวลา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
73 นางกาบอุบล  มณีวรรณ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
74 นางแววใจ  ทัดเทียม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
75 นางชุชาดา  กมลรัตน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
76 นางสาววิไลวรรณ  บัวหอม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
77 นางหัสยาภรณ์  ทองเส่ียน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
78 นางวิไลทิพย์  เครือไชย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
79 นางอรอนงค์  ปรักมาส พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
80 นางหทัยชนก  ชัยเวช พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
81 นางพรรัตน์   โพธิศ์รี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
82 นางสาริสา  ตันตยานนท์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
83 นางพรศิริ  แก้วศรีนนท์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
84 นายธวัชชัย  กิ่งบู พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
85 นางภิญญาพัชญ์  แสงมาศ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
86 นางหัฏฐรีญา  บุญรินทร์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
87 นางสาวชลดา  สติปัญ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
88 นางนงลักษณ์  พุฒพวง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
89 นางสาวอุไรวรรณ  บุญเรือง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
90 นางกิตติยาภรณ์  โสวภาค พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
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91 นางฉัตรรัตน์  พีระชัยศักด์ิ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
92 นางสาวอุมาพร  พันธนาม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
93 นางสมหญิง  ยอดจักร์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
94 นางสาวทิพวรรณ  สุราวุธ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
95 นางบุญล้อม   กุลชาติ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
96 นางสาวมลิวรรณ  นนท์ใส พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
97 นางปภาดา  บึงไกร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
98 นางล าใย  ดวงปากดี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
99 นางวิมล  สังข์ทอง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

100 นางชนิดา  ผาหยาด พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
101 นางอภิญญา  ใจธรรม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
102 นางสาวชลิดา  ช านาญเนติวิทย์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
103 นางสาวสุพัตรา  ศรีนวล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
104 นางสาวรัตยา   บุญศักด์ิ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
105 นายสุรชัย  ชัยรัตน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
106 นางกีรติกา  ทองจันทร์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
107 นางสุนิสา  สินกิติกุล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
108 นางสายสมร  ธนะศรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
109 นางสาวเกษสุดา  ชาภักดี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
110 นางสาวเทียนทอง  สงวนงาม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
111 นางสาวศริญญา  พงษ์มณี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
112 นายเมธี  สุรวิทย์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
113 นางอรภากร  มูลตระกูล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
114 นางสาวชบาไพร  นามวงษา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
115 นางสิรินภา  วิศิษฎเศรษฐ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
116 นางสาวอุทัยวรรณ  แก้วพวง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
117 นางสาวปิยวดี  เสียงหวาน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
118 นางสาวพรพิมล  สิมมา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
119 นางสาวศิรินภา  ศิริกุล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
120 นางสาวกมลชนก  อัมภรัตน์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
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121 นางสาวอรพรรณ  อนันต์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
122 นางสาวแคททรียา  พงศ์พรหม เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน (เวชกิจฉุกเฉิน)
123 นางสาวอัจฉรา  ดอกค า เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน (เวชกิจฉุกเฉิน)
124 นางสาวรุ่งนภา  วราพุฒ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน (เวชกิจฉุกเฉิน)
125 นางสาวสุมิตรา  สู่เสน เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน (เวชกิจฉุกเฉิน)
126 นายสุรศักด์ิ   ศรีไชยา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
127 นางสาวอรยา   นิกุล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
128 นางลัดดา  ธานี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
129 นางทยานิจ  แก้วภมร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
130 นางสาวมณีรัตน์  พลศักด์ิ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
131 นางเกษก่อง  สีหะวงษ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
132 นางพัตยา   ทาบุญมา เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน
133 นางลักษมี  อุ่นอุดม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
134 นางเกษศิรินทร์  โพธิท์ิพย์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
135 นางบรรจงจิตร  นนใส พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
136 นางฐิตาพร  จันทพันธ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
137 นางฐิติพรรณ์  บุญมา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
138 นางสุดารัตน์  บัวจูม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
139 นางสาวกมลรัตน์  พบบุญ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน
140 นางเพียงเพ็ญ  ช่างเพชร นักกายภาพบ าบัดช านาญการ
141 นางสาวสุวิมล   ศรีดา นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ
142 นางสาวนฤภรณ์  มงคลจิตร นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ
143 นางสาวอิศริยา  โศกหอม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
144 นางสาวลัดดาวัลย์  วงค์ใหญ่ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
145 นางสาวสาธิกา  ผ่านดี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
146 นางวิมลพันธ์  ย่างเยื้อง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
147 นางสาวลลิตา  แผงทอง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
148 นายฤทัย  ประดู่ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
149 นางสาวศิริพร  ธนิตกุล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
150 นางสาวธิดาวรรณ  ศรีรักษา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
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151 นางสาวภัทรมน   เคนสี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
152 นางสาววรยากร  เข็มทอง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
153 นางสาวพิชญะนันท์  จันทร์ฉาย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
154 นางสาวชลธิชา  สิงห์ซอม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
155 นางสาวตติยา  สิมณี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
156 นางสาวสุวรรณรัตน์ แนวจ าปา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
157 นางสาวสุดาพร  สารคาม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
158 นางสาวณัฐณิชา  โทลา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
159 นายกิตติภัฎ   จันดาพืช พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
160 นางสาววิมลศิริ  สาสุข พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
161 นายภัทรนันท์  ปักปิน่ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
162 นางอรอินทร์  สืบสิมมา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
163 นางสาวกัญญาลักษณ์  สรเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
164 นายศุภฤกษ์   ขอสินกลาง แพทย์แผนไทย (นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ)
165 นางสาวกนกนาฎ  แก้วพวง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ(เวชระเบียน)
166 นายเกรียงศักด์ิ  บุญรอต นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
167 นายไพวัลย์  โคศรีสุทธิ์ แพทย์แผนไทยช านาญการ
168 นางสาวภาณุมาศ  ชิณวงษ์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
169 นางสาวอัจฉรีญา ช่างแก้ว พยาบาลวิชาชีพ
170 นางโชติกา  สีสารี นักวิชาการการเงินและบัญชี
171 นางสาวอักษรินทร์   สมคิด นักวิชาการพัสดุ
172 นางสุพิชญา  สิงหะไชย พนักงานห้องผ่าตัด
173 นายแก้ว  อ่อนโส พนักงานขับรถยนต์
174 นางฉวีวรรณ  มุขธระโกษา พนักงานช่วยเหลือคนไข้
175 นางเยาวรัตน์  วินทะไชย พนักงานช่วยเหลือคนไข0้
176 นางสุวรรณี  จันตะ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
177 นายวิศิษฐ์  แก้วลา พนักงานรับโทรศัพท์
178 นายวิชิต  พบบุญ พนักงานบริการ
179 นางสาวค าเปีย่ง  ค าแฝง พนักงานบริการ
180 นายสมพงษ์  มั่นปรีอ่อน พนักงานบริการ
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181 นายสมพร  แดงเกล้ียง พนักงานบริการ
182 นายมนูญ  มะลิงาม พนักงานจุลทัศนากร
183 นางสุดาพร  ทองลือ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
184 นางโสมวิภา  ทานะ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
185 นางวิบูลย์  จิตดี พนักงานช่วยการพยาบาล
186 นางสาวพรรณวดี  บุญพอ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
187 นายวานิชณ์  จิตโชติ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
188 นายปภาวิน   บัวจูม พนักงานช่วยการพยาบาล
189 นางสาวนุชจรี  สาระบุตร พนักงานช่วยเหลือคนไข้
190 นางกฤตพร  ค าเสน พนักงานช่วยเหลือคนไข้
191 นางอรวรรณ์  สุขอ้วน พนักงานช่วยเหลือคนไข้
192 นางบุญจิตร  บัวแก้ว พนักงานช่วยเหลือคนไข้
193 นายพัฒนา  บัวบาน พนักงานบริการ
194 นายปกรณ์   ทรงวาจา พนักงานบริการ
195 นายปิยะ  บุญศักด์ิ พนักงานบริการ
196 นายสมบูรณ์  พรมดวง พนักงานบริการ
197 นายธนา  ดวงปากดี พนักงานบริการ
198 นายพงษ์พิทักษ์  ไหมทอง พนักงานบริการ
199 นางสาวแพงศรี  ศรีพิทักษ์ โภชนากร
200 นายค าปน  สลับศรี พนักงานประกอบอาหาร
201 นางมนตรี  ภาดี พนักงานประกอบอาหาร
202 นายธีรศักด์ิ  มั่นยืนยาว พนักงานบริการ
203 นางณัฐณิชา   บัวหอม พนักงานช่วยเหลือคนไข้
204 นางพัชรินทร์  ค าไหล พนักงานช่วยเหลือคนไข้
205 นางสาวสุธีรา  ลาภบุตร พนักงานช่วยเหลือคนไข้
206 นายอุเทน  ศรีไชยา พนักงานบริการ
207 นายวิเชียร  บุดดี พนักงานบริการ
208 นายธนานันท์  นนทา พนักงานบริการ
209 นายสมใจ  พุม่ทอง พนักงานบริการ
210 นางสาวกฤษฎาพร  อัมภรัตน์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
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211 นางสาวอนุธิดา  พละศักด์ิ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
212 นางสาวพนัดดา  บุญช่วย พนักงานช่วยเหลือคนไข้
213 นางวิภาวดี  ทองสุ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
214 นางศิริพร  เข็มธนู พนักงานช่วยเหลือคนไข้
215 นางเพ็ญศิริ  แดงเกล้ียง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
216 นางวัลยา  กุมภวา เจ้าพนักงานสถิติ
217 นางสาวกานติมา  จันทร์แดง เจ้าพนักงานสถิติ
218 นางสาวสาคร  สุวรรณกูฎ เจ้าพนักงานสถิติ
219 นายสาธิต  เสาเวียง พนักงานบริการ
220 นางอัญญารัตน์  ชาภักดี พนักงานช่วยเหลือคนไข้
221 นายจารุศักด์ิ  รองในมือง พนักงานบริการ
222 นายสุวัฒชัย  แสงทอง เจ้าพนักงานเคร่ืองคอมพิวเตอร์
223 นายเทอดศักด์ิ  บึงไกร พนักงานขับรถยนต์
224 นายสมศักด์ิ  สุขศรี พนักงานบริการ
225 นายไพจิตร  อัมภรัตน์ พนักงานบริการ
226 นายเทวิน  ทองเพ็ชร พนักงานบริการ
227 นางนงนุช  ผาสุขมูล พนักงานธุรการ
228 นางญาณิศา  นนทา ช่างตัดเย็บผ้า
229 นางภัสดาพร  สมาธิ พนักงานบริการ
230 นางปนิดา  สุนันทา พนักงานช่วยเหลือคนไข้
231 นางสาวทองหล่อ  แถวปัดถา พนักงานช่วยเหลือคนไข้
232 นางรัตนา  บุญศักด์ิ พนักงานบริการ
233 นายพัฒนศักด์ิ  มะโน พนักงานบริการ
234 นายนวลจันทร์  นนท์ใส พนักงานขับรถยนต์
235 นางสาวอรพรรณ   ธนะศรี พนักงานช่วยเหลือคนไข้
236 นางณัณฑิชา  บุดดาหน พนักงานบริการ
237 นางสุดารัตน์  แข็งการเขตร พนักงานช่วยเหลือคนไข้
238 นางสาวปัญจพร  ดอกจันทร์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
239 นายรามิล        แดงเกล้ียง พนักงานบริการ
240 นายวัชนนท์  นิลแสง พนักงานขับรถยนต์
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241 นางสาวเพียรผกา  ไชยรัตน์ พนักงานทัว่ไป
242 นางสาวสุจิตตา  อัมภรัตน์ พนักงานบริการ
243 นางสาวจันทร์ทิพย์  สุริโย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
244 นางสาวโชติกา  ผิวอ่อน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
245 นางสาวจันทร์จิรา  แจ้งสว่าง พนักงานประกอบอาหาร
246 นายพลศักด์ิ  ทานะ พนักงานบริการ
247 นางสาวศิริพร  หมื่นสุข พนักงานบริการ
248 นางสาวสุธีรัตน์  วิลา พนักงานช่วยเหลือคนไข้
249 นางสาวจามจุรี    วิไล พนักงานช่วยเหลือคนไข้
250 นางสาวปภาวรินทร์  ทองลือ เจ้าพนักงานสถิติ
251 นางสาวสุดารัตน์  ทุมแถว พนักงานช่วยเหลือคนไข้
252 นายธีระพงษ์   นามวงษา พนักงานบริการ
253 นายณรัฐกรณ์  นามโสภา พนักงานบริการ
254 นางสาวเบญจมาศ  ศิรินัย เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
255 นางสาวลลิตา  โคตรสุข เจ้าพนักงานพัสดุ
256 นางสาวอรพรรณ  ค าศรี พนักงานช่วยเหลือคนไข้
257 นายสมชาย  บุญศักด์ิ พนักงานบริการ
258 นางสาวนุจรี  เหลียวสูง เจ้าพนักงานพัสดุ
259 นางสาวเบญญาภา  พันธ์วิไล พนักงานช่วยเหลือคนไข้
260 นางสาวพัชริดา  ค าศรี พนักงานบริการ
261 นางสาวทิพวรรณ  พงษ์พรม พนักงานบริการ
262 นางสมพร   ทนธรรม พนักงานทัว่ไป
263 นางทองมี  ค าสาย พนักงานทัว่ไป
264 นางนงนุช พละศักด์ิ พนักงานทัว่ไป
265 นางบุญสนอง พงษ์อ่อน พนักงานทัว่ไป
266 นางบุญมี สุนีพัฒน์ พนักงานทัว่ไป
267 นางเพ็ญนภา  บุดดี พนักงานทัว่ไป
268 นางสาวพรรณี บุตรวงศ์ พนักงานทัว่ไป
269 นางสาวทองสา จันทร์แจ้ง พนักงานทัว่ไป
270 นางสาวโยธิวงษ์ ลวดทรง พนักงานทัว่ไป
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271 นางสุนิตตา  พืน้พรม พนักงานทัว่ไป
272 นางสมใจ วันตา พนักงานทัว่ไป
273 นางส าลี  ทานะ พนักงานซักฟอก
274 นางธนาภรณ์  บุตรการ พนักงานทัว่ไป
275 นายประวิทย์   จิตดี พนักงานบริการ
276 นายบุลิน         โผ่ดี พนักงานบริการ
277 นางสาวจันจิรา  แก้วแจ้ง พนักงานบริการ
278 นายวัฒนา  มนัส พนักงานบริการ
279 นางรัชนี   สุทธิภักด์ิ พนักงานทัว่ไป
280 นายปกิต   ทองสุ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
281 นางสาวดวงฤทัย วงค์ใหญ่ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
282 นางสาววิภาดา  ทองทวี พนักงานช่วยเหลือคนไข้
283 นางสาวอภิญญา  ศรีบุญ พนักงานบริการ
284 นางสาวพรสวรรค์  ยศศิริ พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 
285 นางสาวภัทธิดา  พงษ์ทอง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
286 นางสาวปิน่มณี   เงาศรี พนักงานช่วยเหลือคนไข้
287 นางสาวกนกวรรณ  พลอยพันธ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
288 นายธีรศักด์ิ  บัวแก้ว พนักงานบริการ
289 นางสาวอนงค์นาฏ  ทองมาก พนักงานบริการ
290 นางสาวพรสุดา  ชาภักดี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
291 นางรัตนดา  นันทา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
292 นางสาวศิรดา  อั้งดา นักเทคนิคการแพทย์
293 นางสาวสุภัทรา  เขียวอ่อน พนักงานบริการ
294 นายภานุพงษ์  ยศค าแหง พนักงานบริการ
295 นางสาวอัมพร  แทนทอง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
296 นางสาววิภา  ไชยสุระ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
297 นางอังคณา  บุญลา พนักงานบริการ
298 นางสาวร าไพ  สีหาบุตร พนักงานบริการ
299 นายดลวิวัฒน์  สรสิงห์ พนักงานบริการ
300 นายณัฐกร  ใจดี พนักงานบริการ



ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง

รำยชื่อสมำชกิ ชมรม“STRONG จิตพอเพียงตำ้นทุจริต”

301 นายสรศักด์ิ  มุ่งหมาย พนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์)
302 นายพงษ์พัฒน์  ค าเอี่ยม พนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์)
303 นางสาวณัฏยาพร  พรมดวง พนักงานธุรการ


